
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 14. října 2019  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Počet přítomných platných hlasů: 6.894 z celkového počtu 6.939 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.575 z celkového počtu 51.928  

Dle článku IX. odstavec 9) stanov DSOJ, lze konstatovat, že valná hromada DSOJ je 

usnášeníschopná. 

Přítomné účastníky valné hromady přivítal RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města Jablonce 

nad Nisou, jednání valné hromady vedl Bc. Tomáš Levinský, předseda svazku. 

Program jednání valné hromady: 

1. Odvolání a volba místopředsedy svazku a člena revizní komise  

2. Schválení Memoranda o spolupráci obcí DSOJ 

3. Optimalizace jízdních řádů 

4. Rozpočtové opatření 

5. Odpor proti platebnímu rozkazu DPMLJ 

6. Informace z jednání s firmou BusLine 

7. Vyúčtování prokazatelné ztráty za II. kv. 2019 

8. Sčítání cestujících 

9. Dopravní obslužnost po roce 2021 

10. Zpráva revizní komise  

11. Různé 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

1. S ohledem na změny ve vrcholných orgánech statutárního města Jablonce nad Nisou 

navrhl předseda svazku Bc. Levinský odvolání místopředsedy svazku Bc. Milana 

Kroupy a člena revizní komise Ing. Štěpána Matka. Do funkce místopředsedy svazku 

byl navržen nový primátor města Jablonce RNDr. Čeřovský. 

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada odvolává z funkce místopředsedy svazku Bc. Milana Kroupu a 

volí místopředsedou svazku RNDr. Jiřího Čeřovského. 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada odvolává z funkce člena revizní komise svazku Ing. Štěpána 

Matka a volí členem revizní komise svazku Ing. Milana Kouřila. 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

2. Předseda svazku konstatoval, že všechny členské obce schválili navržené 

Memorandum o pokračování spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení 

obcí Jablonecka ve svých zastupitelstvech a nyní je tudíž možné ho schválit 

vrcholným orgánem svazku. K podpisu originálů Memoranda dojde slavnostním 

způsobem před zástupci sdělovacích prostředků. 

Bylo navrženo usnesení: 



Valná hromada schvaluje Memorandum o pokračování spolupráce při zajištění 

dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech 

členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka ve veřejné dopravě. 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

3. Předseda svazku informoval, že je nutno dostát závazku vůči Libereckému kraji a 

zpracovat optimalizaci veřejné dopravy v oblasti MHD. Předběžně bylo dohodnuto, 

že optimalizaci zpracuje Jablonecká dopravní, a.s. ve spolupráci s firmou Abirail 

(dodavatel sčítacích rámů). Cílem optimalizace by mělo být snížení ročního objemu 

naježděných kilometrů na 1.415.000, celkového počtu obslužných vozidel na 30 při 

denní výpusti 26 vozidel. Optimalizace by se měla týkat pouze vedení linek ve městě 

Jablonci. V ostatních obcích se nejeví prostor pro další optimalizaci. V rámci 

optimalizace by měla být zpracována nová koncepce vedení linek a kompletní návrh 

jízdních řádů. Výsledkem by měl být komplexní materiál, použitelný pro výběrové 

řízení na provozovatele dopravy v podrobnostech až do konkrétních spojů a vozidel 

pro jejich obsluhu, včetně např. povinných bezpečnostních přestávek apod. 

Jablonecká dopravní uhradí 45 200 Kč (koncepce a linkové vedení MHD Jablonec na 

základě výstupů z aplikace ABIRUN APC). DSOJ uhradí 48 300 Kč (zpracování 

návrhu optimalizovaných jízdních řádů pro potřebu výběrového řízení). 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje zadání zpracování optimalizace veřejné dopravy 

v MHD Jablonec nad Nisou v předložených parametrech. 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

4. Účetní svazku přednesla návrh rozpočtového opatření do něhož byl zahrnut výdaj na 

soudní poplatky 4.000,- Kč a na optimalizaci jízdních řádů 48.300,- Kč. Výdaje 

budou kryty z přebytku hospodaření. Viz příloha. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v navrženém znění. 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

5. DPMLJ požádal soud o vydání platebního rozkazu proti DSOJ ve věci uhrazení 

faktury tzv. „sporné části“ přiměřeného zisku za rok 2015. JUDr. Cák připravil pro 

DSOJ vyargumentovaný odpor proti platebnímu rozkazu, který bude včas podán. 

Proběhla delší diskuze o podrobnostech účtování přiměřeného zisku, předchozích 

dohodách s vedením statutárního města Liberce i s vedením DPMLJ a skutečnosti, že 

DPMLJ postupuje v rozporu s těmito dohodami.  

6. Předseda svazku informoval o jednání s vedením společnosti BusLine ve věci 

standardů vybavení autobusů MHD. Konstatoval, že došlo v důsledku změny ve 

vedení jablonecké části společnosti k nedorozuměním ohledně zde uznávaných 

standardů, která měla za následek zhoršení standardů. Během jednání došlo 

k vyjasnění situace a k dohodě o nápravě stavu. 

7. Ing. Wejnar informoval podrobně o chybě v účtování státní kompenzace za slevy pro 

děti, studenty a seniory, kterou Jablonecká dopravní odhalila a podrobně 

zdokumentovala. Chyba byla ze strany zúčtovací společnosti ČSAD SVT a 

Libereckého kraje uznána a bude DSOJ doplacena. Jedná se o cca 400.000,- Kč 

měsíčně za období únor – duben 2019. 



8. 17. července byly do 2 vozidel namontovány sčítací rámy společnosti Abirail a po 

zkušebním provozu bylo od 1.9. zahájeno sčítání cestujících na vybraných linkách. 

V první fázi půjde především o páteřní linky 101 a 104 a dále budou vozidla 

nasazována na ostatní linky MHD. 

9. Členové svazku vzali na vědomí zprávu revizní komise za I. pololetí roku 2019. 

10. Předseda svazku připomněl, že nedávno byl pro jablonecké zastupitele zorganizován 

seminář ve věci problému provozu MHD v roce 2021 a později. Na tento seminář 

byli pozváni také členové DSOJ. Proběhla delší diskuze i výhodách a nevýhodách 

provozování MHD prostřednictvím vnitřního dopravce v porovnání s externí 

dodávkou. Na závěr bylo konstatování, že s ohledem na termíny případného 

výběrového řízení musí město Jablonec jako rozhodující člen DSOJ rozhodnout o 

způsobu provozování MHD po ukončení stávající smlouvy s firmou BusLine. 

Někteří členové ještě požádali o rozeslání schváleného znění závěrečného účtu za rok 

2018 k jeho zveřejnění na úředních deskách obcí. Poté předseda poděkoval přítomným za 

účast a ukončil jednání valné hromady.  

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  

Zapsal: Ing. František Chlouba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U S N E S E N Í 

valné hromady dobrovolného svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka 

ze dne 14. října 2019 

23/2019 - Valná hromada odvolává z funkce místopředsedy svazku Bc. Milana 

Kroupu a volí místopředsedou svazku RNDr. Jiřího Čeřovského. 

24/2019 - Valná hromada odvolává z funkce člena revizní komise svazku Ing. 

Štěpána Matka a volí členem revizní komise svazku Ing. Milana Kouřila. 

25/2019 - Valná hromada schvaluje Memorandum o pokračování spolupráce při 

zajištění dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech 

členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka ve veřejné dopravě. 

26/2019 - Valná hromada schvaluje zadání zpracování optimalizace veřejné dopravy 

v MHD Jablonec nad Nisou v předložených parametrech. 

27/2019 - Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v navrženém znění. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  



Dopravní sdružení obcí Jablonecka

IČO: 60254041

Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 46601

3. Rozpočové opatření 2019

Příjmy: SR

Upravený 

rozpočet úprava

Rozpočet po 

změnách

§ pol. Kč Kč Kč

příspěvek obcí 4121 70 056 000 70 056 000 70 056 000

příspěvek kraje 2292 2324 13 938 000 12 952 000 0 12 952 000
celkem 83 994 000 83 008 000 0 83 008 000

Výdaje:

Dopravní obslužnost 2292 5193 80 432 000 81 158 000 81 158 000

Odměny 2292 5021 30 000 30 000 30 000

jízdní řády 2292 5136 0 0 49 000 49 000

poštovné 2292 5161 2 000 2 000 2 000

právní služby 2292 5166 20 000 20 000 20 000

IT služby sčítací zař. 2292 5168 0 5 000 5 000

služby ostatní 2292 5169 5 000 18 000 18 000

soudní poplatky 2292 5362 0 0 5 000 5 000

SW sčítací zařízení 2292 6111 0 233 000 233 000

HW sčítací zařízení 2292 6122 0 277 000 277 000

bankovní poplatky 6310 5163 3 000 3 000 3 000
vratka Jbc 6402 5367 647 000 647 000 647 000

celkem 81 139 000 81 809 000 54 000 82 447 000

Financování:

změna stavu x 8115 -2 855 000 -1 199 000 54 000 -561 000

(+ schodek, tj. čerpání prostředků min. let
  - přebytek, tj. přírůstek na bankovních účtech)

komentář:

zahrnutí výdaje na zpracování a vydání jízdních řádů MHD 48.300,- Kč

přidány výdaje na správní poplatky k soudnímu sporu DPMLaJ


